
আমাদে�র দে�দে	  কদেরানার গণ টীকার কিক দেকাদেনা 
প্রদে�াজন আদে�?
অকিনর্ব�াণ সাহা

আমাদে�র দে�দে	 কদেরানা দেমাকাকির্বলার লকডাউন চাল ুহর্বার পর �� মাস 
দেপকিরদে� দেগল। প্রথদেম দে"টা কালান্তক দেরাগ র্বদেল মদেন হকি$ল, এখন তা 
অদেনকটাই গা সও�া। আমাদে�র আদে	পাদে	 র্বহু মানষু কিনত্যকি�ন কদেরানা� 
আক্রান্ত হদে$ন। দেকউ দেটস্ট করাদে$ন। দেকউ করাদে$ন না, কিকন্তু কিসম্পটম 
দে�দেখ দেচনা জানা ডাক্তার র্বলদে�ন, কদেরানা। র্বাকি2দেত দেথদেকই দেসদের উঠদে�ন। 
প্রথদেম দে"মন কিহদেসর্ব পাও�া "াকি$ল, এক	’ জন আক্রাদেন্তর মদে5্য �	জন 
মারা "াদে$ এখাদেন, এখন দে�খা "াদে$, আক্রাদেন্তর মদে5্য মৃদেতর অনপুাত এক-
এর আদে	পাদে	। "কি� দেটস্ট করাদে$ন না, এমন মানষুদেকও কিহদেসদের্বর মদে5্য 
আনদেত হ�, তাহদেল আক্রান্ত কিপ�ু মৃত-র অনপুাত এদেকর অদেনক কম-ই হদের্ব। 
আদেগ কদেরানা� দেকউ মারা দেগদেল, তার দে�হ র্বাকি2র দেলাদেকদে�র দে�ও�া হকি$ল
না। সৎকার করকি�ল প্র	াসন। এখন কদেরানা� দেকউ মারা দেগদেল তার দে�হ 
র্বাকি2র দেলাদেকদে�র দে�ও�া হদে$। 

কদেরানা ও টীকা সংক্রান্ত আদেলাচনা� দে9াকার আদেগ র্বদেল দেনও�া "াক, 
কদেরানা র্বা দেকাকি:ড ১৯ কিনদে� প্রা� এক লক্ষ অ্যাকাদেডকিমক দেপপার (১৭ 
দেসদে?ম্বর কির্বশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেডটাদের্বস দে�খাদে$, ৮৯,০৬৪) দের্বকিরদে� দেগদে� এর 
মদে5্য। অকিত দ্রুত আদেরা দের্বদেরাদের্ব অদেনক। এর অদেনকগুকিলই কিপ�ার কিরকি:উ 
হও�া। মাদেন কির্বদে	ষজ্ঞরা দেসই দেপপাদেরর পানু্ডকিলকিপ চুলদেচরা কির্বচার কদের 
�া2পত্র কি�দে�দে�ন জান�াদেল �াপা হর্বার। আর কিপ�ার কিরকি:উ না হও�া, কিকন্তু 
নানা আক� াইদে: প্রকাকি	ত প্রচুর দেপপার রদে�দে�। দেপপার �া2াও আদে� 
কিরদেপাট� , দেপ্রস কিরকিলজ, ইন্টারকি:উ। দেসগুকিলর গুরুত্বও কম ন�। এর্বার এইসর্ব 
প্রকাকি	ত সামগ্রীর মদে5্য সর্বাই দে" কিঠক র্বলদে�ন তা ন�। অদেনদেক গুকিপতাপা-ও

কি�দে$ন। দে"মন, হাইড্রকিRদেSাদেরাকুইন ওষ5ুকিট কি�দে� কদেরানা আক্রাদেন্তর 
কিচকিকৎসা করদেল দেরাগীর মারা "ার্বার সম্ভর্বনা দের্বদে2 "া� -- এইরকম একটা 
গদের্বষণাপত্র কিপ�ার কিরকি:উ হদে� প্রকাকি	ত হদে�কি�ল জগ�কির্বখ্যাত কি� ল্যাদেUট 
র্বদেল পকিত্রকাকিটদেত। তারপর দে�খা দেগল, দেসই গদের্বষণাপদেত্র দে" দেপদে	ন্ট 
দেডটাদের্বস র্ব্যর্বহার করা হদে�দে�, তা এককিট প্রাইদে:ট দেকাম্পাকিন সরর্বরাহ 
কদেরদে� গদের্বষকদে�র। দেসই দেডটাদের্বদেস দে:জাল আদে�। তারপর গদের্বষণাপত্রকিট 
কিVকিরদে� দেন� পকিত্রকাকিট। কিকন্তু গদের্বষণাপত্রকিটর এমনই �াপট হদে�কি�ল, এর 
দেজর-এ কির্বশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দেকাকি:ড ১৯ কিচকিকৎসা� হাইড্রকিRদেSাদেরাকুইন-এর 
র্ব্যর্বহাদের কিনদেষ5াজ্ঞা জাকির কদের দেVদেলকি�ল। "াই দেহাক, পদের অর্ব	্য নানা 
গদের্বষণা দে�খা�, এই ওষ5ুকিট দেকাকি:দেড দে" খরু্ব কাজ কি�দে$, এমন ন�। 
প্লাকিসদের্বা র্বা ওষদুে5র মদেতা দে�খদেত কিকন্তু আসদেল কিচকিনর �ানা, তার মদেতাই এর
:ূকিমকা। 

এদেতা দেগল কারচুকিপর কথা। অদেনক কির্বখ্যাত  দেপপার অঙ্ক কদেষ কদেরানার 
কির্বস্তার ও সমাকি[র দেরখাকিচত্র কি�দে�কি�ল, এর্বং লকডাউন করদেল কত উপকার 
হদের্ব তা র্বদেলকি�ল। র্বস্তুত প্রথম �-ুএক মাস এই 5রদেনর গদের্বষণাপদেত্রর 
উৎপা�ন ও কাটকিত কি�ল খরু্বই দের্বকি	। এর্বং দের্বকি	র:াগ গদের্বষণাপদেত্রই ক2া 
5াঁদেচর লকডাউন কদের কদেরানার কির্বস্তার আটদেক দে�ও�া "াদের্ব, এটা কিনকি �̂5া� 
র্বদেল দে�ও�া হদে�কি�ল। দে"মন, :ারত কিনদে� একটা গদের্বষণাপদেত্র র্বলা হদে�কি�ল,
টানা পঁ�তাকি_	 কি�ন লকডাউন করদেল মাত্র কদে�ক লক্ষ আক্রান্ত হর্বার মদে5্য 
কি�দে�ই কদেরানা �রূ হদের্ব। দেসই গদের্বষণাপদেত্র গাল:রা র্ব�স  -  কির্বচার অনঘুটক র্বা   
V্যাক্টর দে�খাদেনা হদে�কি�ল। তাদেত দে�খাদেনা হদে�কি�ল, :ারদেত কদেরানার 
�2াদেনার হার র্বা কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট অদেনক দের্বকি	 হদের্ব, কারণ :ারদেত কিতন 
প্রজন্ম দে"দেহতু একসাদেথ থাদেক, তাই র্ব�স্ক ও কি	শুদে�র একই র্বাকি2দেত থাকার 
কারদেণ �2াদেনার হার অদেনক দের্বকি	 হদের্ব। "াই দেহাক, অন্ততঃ �-ুমাস সারা 
পকৃিথর্বীর মদে5্য সর্বদেচদে� ক2া লকডাউন সদেfও :ারদেত কদেরানার �কি2দে� প2া 
আটকাদেনা "া�কিন। চীন র্বাদে� (এ�া2া কিনউকিজল্যান্ড শ্রীলঙ্কা প্র:ৃকিত কু্ষদ্র 
^ীপরাষ্ট্র ) আর প্রা� দেকাথাওই কদেরানার �কি2দে� প2া র্বা দেগাষ্ঠী সংক্রমণ 
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আটকাদেনা "া�কিন। প্রথম �-ুএক মাদেসর ওইসর্ব দেপপার দে�খদেল দেসগুকিলর 
দেলখকরা এখন কিনদেজরাই লকিkত হদের্বন আ	া করা "া�। অর্ব	্য অ্যাকাদেডকিমR
এমন একট জা�গা, "ার দেকাদেনা সামাকিজক �া�র্বদ্ধতা দেনই। দেপপার দের্বদেরাদেল 
অ্যাকাদেডকিমক দেস্কার র্বাদে2। তা তাদেত �াইপা	 "াই দেলখা থাকুক। তা সমাদেজর
কাদেজ লাগুক র্বা না লাগুক র্বা অপপ্রদে�াজনী� দেহাক। এটা অ্যাকাদেডকিমদেRর 
বৈর্বকি	ষ্ট্য। এই বৈর্বকি	ষ্ট্য র্বা� কি�দেল দেসটা আর অ্যাকাদেডকিমR থাদেক না। দেপপাদের 
:ুল কিলখদেল "কি� গ��ান "া� র্বা চাককির র্বা জলপাকিন, তাহদেল দেসই জমানা 
কিনদে�ই প্রশ্ন উদেঠ "াদের্ব। গদের্বষণা চুদেলা� "াদের্ব। 

কিকন্তু, সা5ারণ মানষু দেথদেক শুরু কদের নীকিতকিন5�ারক, কাদেরার কাদে�ই এই 
প্রকাকি	ত গদের্বষণা র্বা কিরদেপাট� গুকিলর দেচদে� অন্য দেকাদেনা জ্ঞাদেনর আকর দেনই। 
র্ব্যকিক্তগত:াদের্ব কার কী মদেন হ�, তা কিনশ্চ�ই দেসই র্ব্যকিক্তকির্বদে	ষ র্বা তার 
:ক্তদে�র কাদে� খরু্বই গুরুত্বপণূ�। কিকন্তু এই প্রকাকি	ত গদের্বষণা, কিরদেপাট�  এর্বং 
এখনও অর্বকি� কির্বজ্ঞান দে"টুকু "া জানদেত দেপদেরদে�, তার ওপর �াঁকি2দে�ই 
আমাদে�র ওপদেরর প্রশ্নটার উত্তর খুঁজদেত হদের্ব। একই সাদেথ দেসগুদেলার সদেr 
সা"জু্যপণূ� কিক�ু অনমুানও গুরুত্বপণূ�। কারণ, এক লক্ষ গদের্বষণাপত্র প2া 
অসম্ভর্ব। এর্বং এক লক্ষ গদের্বষণা পত্র দে" সমস্ত কি�দেক আদেলাকপাত করদেত 
দেপদেরদে�, তাও না হদেত পাদের। Vলতঃ আদেলাচনা� অনমুাদেনর গুরুত্ব 
অপকিরসীম। শু5 ুগদের্বষণালব্ধ তথ্য "দেথষ্ট ন�। আদেরা র্বলা �রকার, দেকাকি:ড 
১৯ কিনদে� মানদুেষর জ্ঞানগকিম্য র্ব�লাদেত র্ব�লাদেত "াদে$, দে"দেহতু এই 
অকিতমারীকিট ঘটদে� এখন। Vলতঃ ওপদেরর প্রশ্নটার দে" উত্তর দে�র্বার দেচষ্টা করা 
হদের্ব, তা এখনকার ‘জ্ঞানগকিম্যর অর্বস্থা’ র্বা দেস্টট অV নদেলজ-এর ওপর 
�াঁকি2দে�। "কি� অকিতমারীর শুরুর কি�দেক এই প্রদেশ্নর উত্তর দে�র্বার দেচষ্টা করা হত, 
তাহদেল হ�ত উত্তরটা অন্যরকম হত। 

উত্তর ইতাকিলর লম্বাকিড�  অঞ্চদেলর দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র কিহদেসর্ব
ইতাকিলর লম্বাকিড�  অঞ্চদেলর দের্বরগাদেমা প্রদে�	 মাচ�  মাদেস কদেরানার প্রদেকাদেপর 
জন্য কি	দেরানাম হদে�কি�ল। দেসই 	হদের জনু মাদেসর প্রথম স[াদেহ দে	ষ হও�া 

এককিট অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা� দে�খা "া�  ,   ৫৭% দেলাদেকর দে�দেহ দেকাকি:ড 
অ্যাকিন্টর্বকিড রদে�দে�। 5দের দেনও�া "া�, দেকাকি:ড অ্যাকিন্টর্বকিড বৈতকির হদেত ২০ 
কি�ন সম� লাদেগ। মাদেন দেম মাদেসর কি^তী� স[াদেহর মদে5্যই ৫৭ 	তাং	 দেলাক 
সংক্রাকিমত হদে� দেগকি�ল ওই  প্রদে�দে	। প্রসrত উদে_খ্য, দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র 
জনসংখ্যা ১১ লদেক্ষর মদেতা, মাদেন ৬ লদেক্ষর দের্বকি	 দেলাদেকর দে�দেহ সংক্রমণ 
হদে� দেগকি�ল। দেসই তুলনা� জনু মাদেসর প্রথম স[াদেহ দের্বরগাদেমা-দেত দেকাকি:ড 
দেকস-এর সংখ্যা কি�ল দেমাট ১৩৬০৯। মাদেন সংক্রাকিমত-র সংখ্যা কি�ল দেকস-
এর প্রা� পঞ্চা	 গুণ। 

৩ একিপ্রল ইতাকিলর সদের্ব�াচ্চ আক্রান্ত প্রদে�	 কিহদেসদের্ব উদেঠ আদেস দের্বরগাদেমা 
(দেমাট ৯৩১৫)। দেসদে?ম্বর মাদেস সংখ্যাটা বৈ�কিনক ১৫-র আদে	পাদে	 দেঘারাদেVরা
করদে�, তদের্ব কদে�ককি�ন ১০ এর কম এর্বং কদে�ককি�ন ২০ -র দের্বকি	ও হদে�দে�। 
দেগাটা লম্বাকিড�  অঞ্চদেল বৈ�কিনক মৃতু্য পাঁদেচর কিনদেচই দেঘারাদেVরা কদেরদে�। 
দের্বরগাদেমার মৃতু্যর আলা�া পকিরসংখ্যান পাও�া "া�কিন। তদের্ব খরু্বই কম মৃতু্য 
দেসখাদেন হদে�দে� 5দের দেনও�া "া� (এমনকিক হ�কিন 5দের দেনও�াই সrত), কারণ 
লম্বাকিড�  অঞ্চদেলর নতুন দেকস  -  এর কিনরঙু্ক	 দের্বকি	র:াগই কিমলান  -  এর  ।   আগস্ট 
মাদেসর প্রথম পদেনদেরা কি�ন দের্বরগাদেমাদেত নতুন দেকস সংখ্যা বৈ�কিনক �দে	র কম 
কি�ল, তদের্ব আগদেস্টর মাঝামাকিঝ দেথদেক দেসটা দের্বদে2 বৈ�কিনক গদে2 ১৫-২০ র 
মদে5্য দেঘারাদেVরা করদেত থাদেক। লম্বাকিড�  অঞ্চদেল আগস্ট মাদেস মৃতু্যর সংখ্যা 
বৈ�কিনক এক �ইু জদেনর দের্বকি	 ন�। তদের্ব এই মাদেস দের্বরগাদেমা প্রদে�	 লম্বাকিড�  
অঞ্চদেলর অন্যতম আক্রান্ত প্রদে�	। Vলতঃ এই মাদেস দের্বরগাদেমা দেথদেক দেকউ 
দেকউ মারা দেগদে� 5দের দেনও�া "া�। জলুাই মাদেসর প্রথম পদেনদেরা কি�ন 
দের্বরগাদেমার বৈ�কিনক নতুন দেকস সংখ্যা গদে2 ৩০ এর আদে	পাদে	 দেঘারাদেVরা 
করদেলও দে	দেষর পদেনদেরা কি�ন সংখ্যাটা গদে2 ১৫-র কিনদেচ দেনদেম "া�। কিক�ু 
মৃতু্যও হ� বৈ�কিনক। জনু মাদেসর দে	দেষর পদেনদেরা কি�ন সংখ্যাটা গদে2 ৩০ এর 
দের্বকি	 কি�ল, এর্বং মাদেঝ মাদেঝ তা কদে�ক কি�ন তা ৫০ �াকি2দে� দেগকি�ল। জনু 
মাদেসর প্রথম পদেনদেরা কি�ন সংখ্যাটা গদে2 ৪০ এর একটু কম কি�ল এর্বং মাদেঝ 

https://twitter.com/RegLombardia?s=20
https://www.lombardianotizie.online/coronavirus-casi-lombardia/
https://www.dw.com/en/coronavirus-tests-show-half-of-people-in-italys-bergamo-have-antibodies/a-53739727


মাদেঝ কদে�ককি�ন তা ৭০ এর ঘর �ঁুদে�কি�ল। দেম মাদেস মাদেঝ মাদেঝ বৈ�কিনক দেকস 
সংখ্যা ১০০ �াকি2দে� "া� এর্বং গ2ও কি�ল ৭০ এর কা�াকাকি�।
 
দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	 ১৭ দেসদে?ম্বর দেমাট দেকস সংখ্যা কি�ল ১৫  ,  ৬৪৪  ।   ১ 
দেসদে?ম্বর দেমাট দেকস সংখ্যা  কি�ল ১৫,৩৯১। ১ আগস্ট কি�ল ১৫০৩৬। ১ 
জলুাই কি�ল ১৪,৩৯৭। ১ জনু কি�ল ১৩,৩৭৪। ১ দেম কি�ল ১১,৩৬০। ১ 
একিপ্রল কি�ল ৯০৩৯। ১ মাচ�  কি�ল ২০৯। অথ�াৎ দেসদে?ম্বর মাদেস গ2 বৈ�কিনক 
দেকস ১৪ র মদেতা। আগস্ট মাদেস গ2 বৈ�কিনক দেকস ১২-র মদেতা। জলুাই মাদেস 
গ2 বৈ�কিনক দেকস ২১ এর মদেতা। জনু মাদেস গ2 বৈ�কিনক দেকস ৩৪ এর মদেতা। 
দেম মাদেস গ2 বৈ�কিনক দেকস ৬৭ এর মদেতা। একিপ্রল মাদেস গ2 বৈ�কিনক দেকস ৭৭ 
এর মদেতা। মাচ�  মাদেস গ2 বৈ�কিনক দেকস কি�ল ২৯০ এর মদেতা। দেVব্রু�াকির মাদেস 
গ2 বৈ�কিনক দেকস কি�ল ৬ এর মদেতা। 

মাচ�  মাদেস দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	 দেমাট মৃতু্য গত র্ব�দেরর তুলনা� পাঁচ গুদেণর দের্বকি	
হ�। 5দের দেনও�া "া�, এই অকিতকিরক্ত মৃতু্যর জন্য �া�ী দেকাকি:ড। "া দেকাকি:দেড 
মৃতু্যর সরকাকির পকিরসংখ্যাদেনর দেচদে� দের্বকি	, প্রা� কি^গুণ। অতএর্ব মৃতু্যর 
পকিরসংখ্যাদেনর ওপর দের্বকি	 কিন:�র করা কিঠক ন�।  "কি�ও মৃতু্যর অকিVকি	�াল 
পকিরসংখ্যাদেনর কি�ক দেথদেকও মাচ�  সর্বদেচদে� একিগদে�, তারপর একিপ্রল। একই:াদের্ব
দেকস এর সংখ্যার ওপরও দের্বকি	 কিন:�র করা কিঠক ন�। 5দেরই দেনও�া "া�, প্রথম 
কি�দেক (দেVব্রু�াকির, মাচ� , একিপ্রল) কিSকিনকাল  দেকসগুকিলও 5রা পদে2কিন। কিকন্তু 
পদেরর মাসগুকিলদেত, দে"মন দেম, জনু, জলুাই, আগস্ট, দেসদে?ম্বর -- সমস্ত 
কিSকিনকাল দেকসই 5রা পদে2দে�। Vদেল ওপদেরর দেরখাকিচদেত্র দেVব্রু�াকির, মাচ�  ও 
একিপ্রদেলর পদে�ন্টগুকিল আদেরা ওপদের হর্বার সম্ভর্বনা, কিকন্তু দেম, জনু, জলুাই, 
আগস্ট, দেসদে?ম্বদেরর পদে�ন্টগুকিল "থা"থ। 

তাহদেল দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র কিহদেসর্ব দেথদেক কী দের্বাঝা "াদে$? এই প্রদেশ্ন আসার 
আদেগ, দের্বরগাদেমা প্রদে�	 তথা লম্বাকিড�  অঞ্চদেল দেকাকি:ড ১৯ এর �2াদেনার হার
র্বা কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট (একজদেনর দেথদেক গদে2 কতজদেনর হদে$) কত দেস তথ্য 
জরুকির। কারণ, দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	 হাড�  ইকিমউকিনকিটর জন্য কত 	তাং	 
অকি5র্বাসীর দে�দেহ সংক্রমণ �2াদেত হদের্ব, দেসই পকিরসংখ্যান কিন:�র কদের এই 
�2াদেনার হাদেরর ওপর। �2াদেনার হাদেরর অনন্যক-দেক ১ দেথদেক র্বা� কি�দেল "া 
হ�, তাদেক ১০০ কি�দে� গুণ করদেল পাও�া "া� হাড�  ইকিমউকিনকিট র্বা দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ 
দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার প্রদে�াজনী� 	তাং	। লম্বাকিড�  অঞ্চদেল লকডাউন শুরু
হ� ৮ মাচ�  । দেসই সম� কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট কি�ল ৩ এর মদেতা। পদের তা কমদেত 
থাদেক। এই সম�কার কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট  -  ই র্ব্যর্বহার   করা উকিচত দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ  
দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার প্রদে�াজনী� 	তাং	 কিহদেসর্ব করার সম�। দেসদেক্ষদেত্র 
দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা র্বা হাড�  ইকিমউকিনকিটর জন্য প্রদে�াজন  ৬৭% 
অকি5র্বাসীর দে�দেহ দেকাকি:ড সংক্রমণ। ১১ দেম ইতাকিলদেত লকডাউন কি	কিথল করা
হ�। ওই সম� অর্বকি� সংক্রমণই অ্যাকিন্টর্বকিড সাদে:� দেত 5রা পদে2দে�, "া দে�খাদে$
দের্বরগাদেমা-দেত ৫৭% এর দে�দেহ সংক্রমণ ঘদেটদে�। অতএর্ব তখনও হাড�  
ইকিমউকিনকিটর জন্য প্রদে�াজনী� সংক্রমদেণর জন্য আদেরা ১০ % অকি5র্বাসীর 

�কির্ব ১ : ইতাকিলর দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র দেরখাকিচত্র দের্বরগাদেমা প্রদে�	 প্র	াসদেনর 
টুইটার দেথদেক দেনও�া।

https://www.researchgate.net/publication/340409052_Assessment_of_the_SARS-CoV-2_basic_reproduction_number_R0_based_on_the_early_phase_of_COVID-19_outbreak_in_Italy
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দে�দেহ র্বা আদেরা এক লদেক্ষর একটু দের্বকি	 দের্বরগাদেমার্বাসীর (দের্বরগাদেমা-র 
জনসংখ্যা ১১ লক্ষ-র একটু দের্বকি	) দে�দেহ সংক্রমণ প্রদে�াজন। আদেগই র্বলা 
হদে�দে�, দেকস কিপ�ু সংক্রমণ পাঁচ গুণ। দেসটা লকডাউদেনর মদে5্যর কিহদেসর্ব। 
আ	া করা "া�, লকডাউদেনর পদেরও দেসটাই র্বহাল থাকদের্ব। "কি�ও দেটস্ট সংখ্যা
দের্বদে2দে�, কিকন্তু একই সাদেথ লকডাউন উদেঠ "ার্বার Vদেল সংক্রমদেণর সকুির্ব5াও 
দের্বদে2দে�। দেম মাদেসর কি^তী� স[াদেহর পর এই এখন দেসদে?ম্বদেরর কি^তী� 
স[াহ অর্বকি� দের্বরগাদেমা� দেকস-এর সংখ্যা দের্বদে2দে� ৩৬০০ -র মদেতা। অথ�াৎ, 
পাঁচ গুণ সংক্রাকিমত 5রদেল তার পর দেথদেক সংক্রাকিমত হদে�দে� আদেরা আঠাদেরা 
হাজাদেরর মদেতা। "া এক লদেক্ষ্যর দেচদে� দের্ব	 কম। এর্বং এই হাদের সংক্রমণ 
চলদেল, অথ�াৎ চার মাদেস (দেম -র কি^তী� স[াহ দেথদেক দেসদে?ম্বদেরর কি^তী� 
স[াহ) আঠাদেরা হাজার র্বা মাদেস চার হাজার কিহদেসদের্ব 5রদেল (দে"দেহতু গ2 
বৈ�কিনক দেকস সংখ্যা প্রকিতমাদেসই কমদেত কমদেত দেগদে�, তাই মাদেস সাদে2 চার 
হাজাদেরর র্ব�দেল চার হাজার সংক্রাকিমত 5রা হল) আদেরা ২০ মাস র্বা দে�2 
র্ব�দেররও দের্বকি	 লাগদের্ব দের্বরগাদেমার দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা  অজ�ন 
করদেত। কিকন্তু লাগার কথা আদেরা দের্বকি	 সম�। কারণ, "ত দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ 
প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার কি�দেক এদেগাদের্ব, তত সংক্রমদেণর হার কদেম "াদের্ব। এর্বং 
স্বা:াকির্বক সংক্রমদেণর মদে5্য কি�দে� দেসই জা�গা� দেপৌঁ�দেতই পারদের্ব না । অদেঙ্কর 
:াষা� র্বলদেল, কা:�টা অ্যাকিসমদেটাকিটক। তদের্ব দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র দেলাদেকদে�র 
র্বাইদের "াতা�াত প্রর্বল দের্বকি	। দেসখাদেন প্রদে�দে	র র্বাইদের দেথদেক দেলাক আসা 
"াও�াও অদেনক দের্বকি	। হাড�  ইকিমউকিনকিটর দে" অদেঙ্কর কথা ওপদের র্বলা হল, তা 
দেকাদেনা একটা র্বদ্ধ জনদেগাষ্ঠীর, অথ�াৎ দে"খান দেথদেক র্বাইদের দেলাদেক "াদে$ না, 
র্বা র্বাইদের দেথদেক দেলাক দেসখাদেন আসদে� না। কিকন্তু র্বাস্তদের্ব দে"দেহতু র্বাইদের দেথদেক
দেলাদেকর আসা "াও�া আদে�, তাই সংক্রমদেণর এই অ্যাকিসমদেটাকিটক কা:�  হদের্ব 
না পদুেরাটা। সংক্রমণ এককিট র্বদ্ধ জা�গা� দে" হাদের হর্বার কথা হাড�  
ইকিমউকিনকিটর কা�াকাকি� দেপৌঁদে� দেগদেল, তার দেচদে� দের্বকি	 হাদের হদের্ব। তাই হ�ত 
দে�2 র্ব�দেরর মদে5্যই হাড�  ইকিমউকিনকিটর জন্য প্রদে�াজনী� 	তাং	 অকিজ�ত হদে� 
"াদের্ব। কিহদেসদের্বর সকুির্ব5ার জন্য আমরা  5দের কিনদেত পাকির, সংক্রমদেণর কা:�  র্বা 
দেরখকিচদেত্রর অ্যাকিসমদেটাকিটক হর্বার কারদেণ দে" দের্বকি	 সম� লাগার কথা, এর্বং র্বদ্ধ

অঞ্চদেলর প্রাকস্বীকাদে"�র দে" আ�	� �	া তা না থাকার কারদেণ দে" কম সম� 
লাগার কথা -- এই �ইুকিট কাটাকুকিট হদে� "াদে$, এর্বং দে�2 র্ব�দেরর মদেতাই 
লাগদে� দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা র্বা হাড�  ইকিমউকিনকিট অকিজ�ত হদেত। 

কিকন্তু এই একই কারদেণ দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা অকিজ�ত হদে� দেগদেলও
"ারা প্রদে�দে	র র্বাইদের "াদে$, র্বা র্বাইদের দেথদেক আসা মানষুদে�র সদেr 
ঘকিনষ্ঠ:াদের্ব কিম	দে�, তারা আদেগ সংক্রাকিমত না হদে� থাকদেল সংক্রাকিমত হদে� 
দে"দেত পাদের, "কি�ও সম্ভর্বনা দের্ব	 কম। দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ 
প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা তাদেক দেসদেক্ষদেত্র র্বাচঁাদেত পারদের্বনা। তদের্ব ইতাকিল এর্বং 
ইউদেরাপ দেগাটাটাই "খন দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা "খন অজ�ন কদের 
দেVলদের্ব, তখন র্বাইদেরর দেলাদেকর সদেr দেমলাদেম	া করদেলও সংক্রাকিমত হর্বার 
সম্ভর্বনা অদেনক  অদেনক কম থাকদের্ব। প্রা� থাকদের্বই না র্বলা চদেল। সর্বকি�ক 
কির্বদের্বচনা কদের, দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র দেক্ষদেত্র, আগামী মাস কিতদেনদেকর মদে5্য "কি� 
টীকা দের্বকিরদে� "া�, তাহদেল আদেগ-সংক্রাকিমত-না-হও�া হাজার পঞ্চাদে	ক 
দেলাকদেক (অথ�াৎ ৫ 	তাং	 দের্বরগাদেমার্বাসী) টীকা দে�ও�া খারাপ হদের্ব না। 
"কি�ও তার আদে�ৌ �রকার আদে� কিক না দেসই প্রশ্ন আসদের্ব, কারণ ই�াকিনং দে�খা 
"াদে$, দেকস-এর তুলনা� দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	 মৃতু্য খরু্বই কম, কখনও কখনও 
	ণূ্য র্বদেলও মদেন হদে$। এর্বং দেকস-এর :�ার্বহতাও দের্ব	 কম। টীকা দে�ও�ার 
�রকার আদে� কিক না এই প্রদেশ্নর উত্তদের এইটা একটা নতুন V্যাক্টর। 

দেকাকি:ড আক্রমদেণর :�ার্বহতা "ত কি�ন "াদে$, কদেম "াদে$

‘কদেরানা আক্রান্ত’ কাদেক র্বলা হদের্ব? এই কিনদে� কির্বতক� ও উদেঠ দেগদে�। জনু 
মাদেসর শুরুর কি�দেক ইতাকিলর লম্বাকিড�  এলাকার কিমলান-এর এককিট 
হাসপাতাদেলর প্র5ান ডাক্তার জানান, দেসই সম� ইতাকিলদেত কদেরানা 
আক্রান্তদে�র দেসা�াদের্ব দে" পকিরমাণ ‘:াইরাল দেলাড’ পাও�া "াদে$, তা মাস 
�দুে�ক আদেগ (মাদেন মাচ�  একিপ্রদেল) আক্রান্তদে�র দেসা�াদের্ব "া পাও�া "াকি$ল, 



তার তুলনা� খরু্বই অল্প। কিতকিন র্বদেলকি�দেলন, "  র্বাস্তদের্ব কিSকিনক্যাকিল :াইরাসকিট   
আর ইতাকিলদেত দেনই  "  ।    "কি�ও এই �াকির্বর সদেr সদেrই তা খাকিরজ কদের কির্বশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থা। কিকন্তু দের্বাঝাই "াদে$, দেকাকি:ড-এ সংক্রাকিমত আর আক্রান্ত -- এই 
�ইুদে�র মদে5্য তVাত আদে�। 

আমাদে�র দে�দেহ লক্ষ লক্ষ জীর্বান ুদে9াদেক এর্বং থাদেক। দের্বকি	র:াগ সম�ই দেসই 
সর্ব সংক্রমণ দে�দেহ দেকাদেনা প্র:ার্ব সকৃিষ্ট করদেত পাদের না। Vলতঃ এগুকিলদেক 
আক্রমণ র্বলা "া� না, "কি�ও সংক্রমণ। আর্বার দের্ব	 কিক�ু দেক্ষদেত্র প্র:ার্ব সকৃিষ্ট 
করদেলও তা উদে^গজনক কিক�ু হ� না। দেসদেক্ষদেত্রও আক্রমণ না র্বদেল সংক্রমণ 
র্বলাই সrত। অতএর্ব আমরা এই:াদের্ব একটা প্রকারদে:� করদেত পাকির। ক) 
সংক্রাকিমত এর্বং খ) আক্রান্ত। ইকিতমদে5্য আদেরকটা স্তরকির্ব:াজন ওপদেরর 
পকির$দে� করা হদে�দে�। ক) দেকস এর্বং খ) সংক্রাকিমত। সংক্রাকিমত-র সংখ্যাটা 
নমনুাকি:কিত্তক, পরম :াদের্ব মাপা সংখ্যা ন�। আমাদে�র 5দের কিনদেত হদের্ব, কির্বশ্ব 
স্বাস্থ্য সংস্থা "তই ‘দেটস্ট দেটস্ট দেটস্ট’ র্বদেল লাVাক, সংক্রাকিমত-র পরম সংখ্যা 
পাও�া সম্ভর্ব ন�। অ্যাকিন্টর্বকিড নমনুা সমীক্ষার মা5্যদেম একটা আন্দাজ সংখ্যাই 
দেকর্বল পাও�া "াদের্ব। এর্বার দেকস ও আক্রান্ত এই �ইু স্তদেরর কির্বর্বা� সামলাদেনা 
"াক।

আরকিটকিপকিসআর দেটদেস্টর মা5্যদেম এর্বং র ্যাকিপড অ্যাকিন্টদেজন দেটদেস্টর মা5্যদেম 
দেকস-এর সংখ্যা কিন5�ারন করা হদে$। কির্বজ্ঞানী মহদেল 5দের দেনও�া হ�, 
আরকিটকিপকিসআর দেটস্ট হল দেকাকি:ড হদে�দে� কিক না তা মাপার দেশ্রষ্ঠ উপা�। 
আর র ্যাকিপড অ্যাকিন্টদেজন দেটদেস্ট পঞ্চা	 	তাংদে	র মদেতা Vলস দেনদেগকিট: 
আদেস। অথ�াৎ, র ্যাকিপড অ্যাকিন্টদেজন দেটদেস্ট "া দেকস পাও�া "া�, তার তুলনা� 
দেকস সংখ্যা কি^গুণ 5দের দেনও�া "া�।1 পকিশ্চমর্বদেrর দেক্ষদেত্র দেমাট দেটদেস্টর মদে5্য 

1কিকন্তু সম্প্রকিত আমাদে�র দে�দে	র এককিট সংর্বা�পত্র কিরদেপাট�  দেথদেক জানা "াদে$, দেকাদেনা 
দেকাদেনা রাদেজ্য আরকিটকিপকিসআর দেটদেস্ট সংক্রমদেণর দে" হার পাও�া "াদে$ (অথ�াৎ প্রকিত ১০০ 
দেটদেস্ট দে" ক'কিট দেকস পাও�া "াদে$), তার তুলনা� র ্যাকিপড অ্যাকিন্টদেজন দেটদেস্ট সংক্রমদেণর হার
দের্বকি	 পাও�া "াদে$। এই উদ্ভট কান্ডকিট ঘটার কারণ কিহদেসদের্ব এই কিরদেপাদেট�  কিচকি�ত করা হদে�দে�,
সংকি�ষ্ঠ রাজ্যগুকিল ল্যার্ব দেটককিনকি	�ানদে�র আরকিটকিপকিসআর দেটস্ট করদেত পারার অক্ষমতাদেক। 

আরকিটকিপকিসআর এর্বং র ্যাকিপড  অ্যাকিন্টদেজন পঞ্চা	-পঞ্চা	। 5দের দেনও�া 
দে"দেত পাদের, সারা দে�দে	ও তাই, কারণ একই 5রদেনর আমলাতদে�র মদে5্য কি�দে� 
এই দেকান দেটস্ট কত হদের্ব তার কিসদ্ধান্ত দেনও�া হদে$। অতএর্ব, 
আরকিটকিপকিসআর হল দেগাল্ড স্ট্যান্ডাড�  র্বা সর্বদেচদে� :াদেলা:াদের্ব দেকাকি:ড দেকস 
5রদেত সক্ষম 5দের কিনদেল, দেমাট দেকস সংখ্যা "া কিহদেসর্ব দে�ও�া হদে$, তার 
দে�2গুণ �াঁ2া�। প্রসrত উদে_খ্য, র ্যাকিপড অ্যাকিন্টদেজন দেটকিস্টং শুরু হদে�দে� 
দে�কিরদেত। কি�কি_দেত ১৫ জলুাই শুরু হদেলও সারা দে�দে	 আদেরকটু দে�কিরদেত শুরু 
হ�। আদেস্ত আদেস্ত আগস্ট মাদেসর কি^তী� স[াদেহ তা দেমাট বৈ�কিনক দেটদেস্টর 
পঞ্চা	 	তাংদে	 দেপৌঁ��। 5দের দেনও�া দে"দেত পাদের, জলুাই অর্বকি� দে" দেকস 
সংখ্যা পাও�া "াদে$, তা দেটস্ট কিপ�ু "থা"থ দেকস সংখ্যা। এর্বং আগস্ট দেথদেক 
র ্যাকিপড অ্যাকিন্টদেজন দেটকিস্টং দেমাট বৈ�কিনক দেটদেস্টর পঞ্চা	 	তাং	 হও�া� দেটস্ট
কিপ�ু দেকস সংখ্যা দে�2গুণ। অতএর্ব র্বকি5�ত দেটদেস্টর দে" র্ব2াই, তাদেক দে�2গুণ 
দে�ঁদেট দে�ও�া "া�। 

"াই দেহাক, দেকস ও আক্রাদেন্তর কির্বর্বা� দেমটাদেনার প্রসদেr আসা "াক। আমাদে�র 
দে�দে	 সদের্ব�াচ্চ কতৃ�পদেক্ষর তরদেV র্বারর্বার র্বলা হদে$, দেমাট দেকস-এর প্রা� ৮৫ 
	তাংদে	র হ� দেকাদেনা উপসগ� দেনই র্বা মৃ� ুউপসগ� আদে�। অতএর্ব এগুকিলদেক 
আক্রান্ত র্বদেল স্তর কির্ব:াজন করা "া� না। এগুদেলাদেক সংক্রাকিমত র্বলাই সrত। 
দেমাট ‘সকিক্র�’-র মদে5্য কত জন হাসপাতাদেল আদে�, দেসই 	তাং	টাও এর 
কা�াকাকি�। উ�াহরন স্বরূপ পকিশ্চমর্বদেrর ১৯ দেসদে?ম্বদেরর তথ্য। হ�ত দে�দে	র 
প্রথম এক �ইু লক্ষ আক্রাদেন্তর দেক্ষদেত্র দেটদেস্টর সংখ্যা কম কি�ল র্বদেল এই 
	তাং	টা দের্ব	 কম কি�ল। কিকন্তু প্রা� পঞ্চা	 লক্ষ আক্রান্ত এখন। তার তুলনা� 
ওই �ইু কিতন লক্ষ আর কতটা! তর্ব ুআমরা এটাদেক V্যাক্টর 5রর্ব। আমাদে�র 
দে�দে	 দেম মাদেসর ২০ তাকিরখ দেকস সংখ্যা এক লক্ষ �াকি2দে� "া�। আর জনু 
মাদেসর ৩ তাকিরখ ২ লক্ষ �াকি2দে� "া�। দেম মাস অর্বকি� কি�ল লকডাউন। মাচ� , 
একিপ্রল ও দেম মাদেস দেকাকি:ড কম �কি2দে�কি�ল 5দের দেনও�া দে"দেত পাদের। মাদেচ�  
জাস্ট শুরু হদে$, দেস জন্য। একিপ্রল ও দেম মাদেস লকডাউদেনর জন্য। পকির:াষা�

"াক দেগ, এগুকিলদেক সামকি�ক ত্রুকিটকির্বচু্যকিত 5দের দেনও�া "াক এর্বং অর্বদেহলা করা "াক। 

https://www.wbhealth.gov.in/uploaded_files/corona/WB_DHFW_Bulletin_19th_SEPTEMBER_REPORT_FINAL.pdf
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53609404
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53609404
https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-virus/new-coronavirus-losing-potency-top-italian-doctor-says-idINKBN2381FW
https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-italy-virus/new-coronavirus-losing-potency-top-italian-doctor-says-idINKBN2381FW


র্বলদেল, আমাদে�র দে�দে	 দেগাষ্ঠী সংক্রমণ গ2 কিহদেসদের্ব জনু মাস দেথদেক শুরু 
হদে�দে� 5দের দেনও�াও দে"দেত পাদের। তার আদেগ হ�ত কদে�ককিট পদেকদেট দেগাষ্ঠী 
সংক্রমণ শুরু হদে� দেগদে� (মমু্বই কি�কি_ কলকাতা দেচন্নাই র্বাrাদেলার), কিকন্তু 
দে�	জদুে2 দেগাষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হদে�দে� জনু মাস দেথদেক। 

তদের্ব দেসই আদেলাচনা� দে9াকার আদেগ, আমরা আদেগর সংক্রাকিমত ও 
আক্রাদেন্তর Vারাক-দেরখাটা স্পষ্ট কদের দেটদেন কিনই। হাসপাতাদেল :কিত�  হদেলই দে" 
কিসকির�াস দেকস, দেসটা :ারতর্বদেষ�র দেক্ষদেত্র অন্ততঃ র্বলা "াদের্ব না। এর অদেনক 
কারণ আদে�। কিসকির�াস দেকস একমাত্র 5রা দে"দেত পাদের, "খন দেরাগীদেক 
অকিস্কদেজন কি�দেত হদে$, আইকিসইউ-দেত রাখদেত হদে$ র্বা দে:কিন্টদেলটদের কি�দেত 
হদে$। অতএর্ব দেশ্রণীকির্ব:াজনটা হল -- ক) আক্রান্ত হল হল দেমাট সকিক্র� দেকস 
সংখ্যার কত 	তাং	 অকিRদেজন, আইকিসইউ র্বা দে:কিন্টদেলটদের আদে�। খ) 
সংক্রাকিমত হল অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা� "ত 	তাং	 পাও�া "াদে$ (দে" সম� 
সমীক্ষা করা হদে�দে�, তার ২০ কি�ন আদেগ)। 

২৮ একিপ্রল দেথদেক আমাদে�র দে�দে	 দেকাকি:ড আক্রান্তদে�র মদে5্য "াদে�র উপসগ� 
খরু্বই কম র্বা দেনই, তাদে�র হাসপাতাদেলর র্ব�দেল র্বাকি2দেত র্বা ‘দেসV দেহাম'-এ 
রাখার র্বদেন্দার্বস্ত করা হ�। তার আদেগ প"�ন্ত হাসপাতাদেলই রাখা হকি$ল। ২০ 
একিপ্রল দেকন্দ্রী� সরকাদেরর স্বাস্থ্য �Vতর জানা�  ,   ৮০ 	তাং	 দেকাকি:ড দেকস মৃ� ু
উপসগ� "কু্ত র্বা উপসগ� কির্বহীন। জনু মাদেসর ৩ তাকিরখ কি�কি_ এইমস  -  এর   
কিডদেরক্টর গুদেলকির�া জানান, :ারদেত ৯০ 	তাং	 দেকসই মৃ� ুউপসগ� "কু্ত র্বা 
উপসগ� কির্বহীন। এর্বং একই সাদেথ উকিন জানান, এখনও দেগাষ্ঠী সংক্রমণ হ�কিন।
উদে_খ্য ওই জনু মাদেসর ৩ তাকিরদেখই আমাদে�র দে�দে	 কদেরানা দেকস ২ লক্ষ 
�া2া�। ১৫ দেসদে?ম্বর এর তথ্য অন"ুা�ী :ারদেত দেমাট ১০ লক্ষ সকিক্র� দেকস 
এর মদে5্য ৩.৫% এর অকিRদেজন লাগদে�, ২.২% এর আইকিসইউ লাগদে�, এর্বং 
০.৩% এর দে:কিন্টদেলটর লাগদে�। অথ�াৎ সকিক্র� দেকস-এর দেমাট ৬ 	তাং	 দেকস
আক্রান্ত র্বলা দে"দেত পাদের। ২৩ জদুেনর কিরদেপাট�  অন"ুা�ী  ,   দেমাট ২ লক্ষ সকিক্র� 
দেকদেসর মদে5্য ২.৯৯% এর অকিRদেজন লাগদে�, ২.৫৭% এর আইকিসইউ 

লাগদে�, এর্বং ০.৫৪% এর দে:কিন্টদেলটর লাগদে�। অথ�াৎ সকিক্র� দেকস-এর দেমাট
৬.১%  আক্রান্ত র্বলা দে"দেত পাদের। অথ�াৎ আক্রান্ত 	তাং	 একই থাকদে�। 

কিকন্তু জনু মাদেসর তৃতী� স[াহ দেথদেক দেসদে?ম্বর মাস অর্বকি� দেটকিস্টং অদেনক 
র্বা2াদেনা এর্বং দেকস সংখ্যা প্রা� ২০ গুণ হর্বার পরও, এর কারণ কী? এককিট 
মাত্র কারণই হদেত পাদের। জনু মাস অকি� খরু্ব কিনকি��ষ্ট কিক�ু পদেকট �া2া দেগাষ্ঠী 
সংক্রমণ হ�কিন। দে" দে" জা�গাগুকিলদেত জদুেনর আদেগ দেগাষ্ঠী সংক্রমণ হদে�কি�ল,
দেসখাদেন র্বস্তুত লকডাউন শুরুর অদেনক আদেগই দেগাষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হদে� 
দেগকি�ল। Vদেল দেসখাদেন :াইরাদেসর :�ার্বহতা, "া ইতাকিলর দের্বরগাদেমা প্রদে�দে	র
অকি:জ্ঞতা দেথদেক দে�খা "াদে$ , কি^তী� মাদেস সদের্ব�াচ্চ হদে� তৃতী� মাদেস কমদেত 
শুরু কদের (দেVব্রু�াকির, মাচ� , একিপ্রল), তা হকি$ল জনু মাদেসর শুরুর কি�দেক। 
অথ�াৎ কি�কি_, মমু্বই, আহদেম�ার্বা�, দেচন্নাই, কলকাতা, পদুেন, র্বাrাদেলার -- এইসর্ব 
জা�গা� দে"খাদেন মাদেচ�র শুরু দেথদেকই দেগাষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হদে� দেগকি�ল, 
দেসখাদেন একিপ্রল-দেম মাস জদুে2 লকডাউদেনর মদে5্যও দেগাষ্ঠী সংক্রমণ চলকি�ল 
এর্বং দেম মাদেসর দে	দেষর কি�ক দেথদেক :াইরাসকিটর :�ার্বহতা কমদেত শুরু 
কদেরকি�ল। "ার প্র:ার্ব প2কি�ল জাতী� তদেথ্য। কিকন্তু জনু মাদেস সারা দে�	 
জদুে2 দেগাষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হদে� "াও�া� অদেনকগুকিল জা�গাদেতই নতুন 
জনদেগাষ্ঠী দেপদে� :াইরাসকিট :�ার্বহতা কিনদে� হাকিজর হ� এর্বং এই নতুন নতুন 
দে:ৌগকিলক জনপদে� দেগাষ্ঠী সংক্রমদেণর শুরু�াৎ এই দেসদে?ম্বর মাদেসও ঘদেট 
চদেলদে�। দেসই সর্ব জা�গা� স্বা:াকির্বক:াদের্বই :াইরাসকিটর :�ার্বহতা দের্বকি	 
থাকদে�, "কি�ও পরুদেনা জা�গাগুকিলদেত কমদে�। সর্ব কিমকিলদে� সকিক্র� দেকস এর 
সংখ্যার মদে5্য আক্রাদেন্তর জাতী� 	তাং	 একই থাকদে�। 

https://www.hindustantimes.com/india-news/only-4-16-of-covid-19-patients-in-india-require-ventilator-support-official/story-isRJJrcO3mGdK8iHtd4w3H.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-hospitalisations-till-sept-16-at-68-of-aug-total/articleshow/78198061.cms
https://www.hindustantimes.com/india-news/coronavirus-now-less-fatal-90-patients-have-mild-symptoms-aiims-director/story-axggNvvJwUkjRz9hTpYQ8N.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/coronavirus-now-less-fatal-90-patients-have-mild-symptoms-aiims-director/story-axggNvvJwUkjRz9hTpYQ8N.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/80-positive-cases-show-no-or-mild-symptoms-says-govt/articleshow/75261488.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/80-positive-cases-show-no-or-mild-symptoms-says-govt/articleshow/75261488.cms
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/diagnostics/covid-patients-with-very-mild-symptoms-allowed-home-isolation-option/75419960


কিকন্তু দেকাদেনা গদের্বষণালব্ধ প্রমাণ কিক আদে�, দে" এই অকিতমারী "ত এদেগাদে$, 
তত :�ার্বহতা কমদে�? হ্যাঁ, আদে�। আগদেস্টর মাঝামাকিঝ দেলখা, মাকিক� ন 
"কু্তরাদেষ্ট্রর ম্যাসাচুদেসটদেসর স্বাস্থ্যকম�ীদে�র ওপর করা এককিট গদের্বষণা পদেত্রর 
খস2া র্বলদে�, অকিতমারীর দেক্ষদেত্র পদেরর কি�দেক আক্রমদেণর :�ার্বহতা অদেনক 
কদেম "াদে$।(ম্যাসাচুদেসটদেস ১৫ একিপ্রদেলর পর, দে"কি�ন ওখাদেন কিপক র্বা সদের্ব�াচ্চ 
�	া র্বলা হ�। ৫ মাচ�  প্রথম দেকস আদেস। ৯ জলুাই অর্বকি� সমীক্ষাকিট চালাদেনা 
হদে�দে�। )  হাসপাতাদেল :কিত�  হও�া কদেম "াদে$ প্রা� ৬ গুণ (কিনদেচর �কির্ব)। 
শু5 ুমাথা 5রা �া2া অন্য সর্ব জকিটলতাও কদেম "াদে$। এখাদেনও দে�খা "াদে$, 
এককিট দে:ৌগকিলক জনপদে� দেগাষ্ঠী সংক্রমদেণর এক-�ইু মাদেসর পর দেথদেকই 
:াইরাদেসর :�ার্বহতা (:াইরুদেলU) অদেনক কদেম "াদে$।  

:ারদেত অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষাগুকিল কী র্বলদে�?

আমাদে�র দে�দে	 অদেনকগুকিল অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা হদে�দে�। এর্বং হদে�ই চদেলদে�। 
সর্বদেচদে� র্বদে2া ‘জাতী� সমীক্ষা’ কি�দে�ই শুরু করা "াক, দে"কিট দেম মাদেসর দে	ষ 

স[াদেহ হদেলও "ার কিরদেপাট�  দের্বকিরদে�দে� কিপ�ার কিরকি:উ হদে� এই দেসদে?ম্বদেরর 
প্রথম স[াদেহ। এই সমীক্ষা� দে�খা "াদে$  ,   দেম মাদেসর কি^তী� স[াদেহর শুরুদেত 
"ত দেকস কিরদেপাদেট� ড হদে�দে� :ারদেত (৬৫ হাজাদেরর মদেতা), তার প্রা� ১০০ 
গুণ প্রা[র্ব�স্ক (৬৫ লদেক্ষর মদেতা) সংক্রাকিমত হদে�কি�ল র্বা দেকাকি:ড ১৯ এর 
অ্যাকিন্টর্বকিড পাও�া দেগদে�। নার্বালকদে�র 5রদেল গুকিণতক সংখ্যাটা আদেরা দের্বকি	 
হদের্ব। এখাদেন আর্বার র্বদেল দে�ও�া �রকার, দে" দেকাদেনা অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষাই 
নমনুা সমীক্ষা, পরম সংখ্যা ন� এটা, আনমুাকিনক সংখ্যা। মদেন রাখা �রকার, 
এই সম� পদুেরা�দেম দে�	দেজা2া লকডাউন চদেলদে�। "কি�ও এই সংক্রমণ দে�দে	র
দেমাট জনসংখ্যার কির্বচাদের মাত্র ০.৭৩ 	তাংদে	র মদেতা, এর্বং দেসই :াদের্ব 5রদেল 
প্রা� কিক�ুই ন�। এর্বং আদেরা র্বলা আদে�, দেজলা কির্বচাদের দে" সর্ব দেজলা� 
দেকাদেনা দেকস কি�ল না, র্বা প্রকিত �	 লক্ষ জনসংখ্যা� পাঁদেচর কম কি�ল, 
দেসখাদেনও সংক্রমণ পাও�া দেগদে� এর্বং তা ০.৬৫ 	তাংদে	র সামান্য দের্বকি	 ও 
সামান্য কম। 

এই সমীক্ষার এককিট অং	 ওই কিরদেপাদেট�  প্রকা	 করা হ�কিন র্বদেল অকি:দে"াগ। 
দেসটা হল ১০কিট সউুচ্চ র্বা হটস্পট 	হদেরর কনদেটনদেমন্ট দেজাদেনর নমনুা 
সমীক্ষা। অং	গ্রহণকারীদে�র র্বক্তর্ব্য, এই সর্ব জা�গা� ১৫ দেথদেক ৪৮ 	তাং	 
সংক্রমণ পাও�া দেগদে�। �	টা হটস্পট দেজলা হল – আদেম�ার্বা� (৪৮%), 
দে:াপাল, কলকাতা, কি�কি_, হা�দ্রার্বা�, ইদেন্দার, জ�পরু, মমু্বই (5ারাকি: ৩৬%), 
পদুেন, সরুাত। এককিট কিরদেপাদেট�  আদেস, কলকাতা� ১৪% সংক্রকিমত। �কিক্ষণ ২৪ 
পরগণা� ২.৫% সংক্রকিমত। 

পদুেন 	হদের ২০ জলুাই -- ৫ আগস্ট এই সম�কাদেল প্রা[র্ব�স্কদে�র মদে5্য 
অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা করা হ�, জদুেনর শুরুদেত সর্বদেচদে� দের্বকি	 দেকস (> ০.২%) দে"
সর্ব অঞ্চদেল তার মদে5্য দেথদেক পাঁচটা দের্বদে� কিনদে�। দে�খা "া�, ওই 
অঞ্চলগুদেলাদেত প্রা[র্ব�স্কদে�র মদে5্য গদে2 ৫১ 	তাং	 সংক্রাকিমত হদে� দেগদে� 
জলুাই মাদেসর কি^তী� স[াদেহর মদে5্যই । "কি�ও এই উচ্চ দেকস-এর অঞ্চদেলর 
মদে5্যও সংক্রাকিমত-র 	তাংদে	র বৈর্বকিচত্র্য প্রর্বল, দেকাথাও ৬৫% দেতা দেকাথাও 

�কির্ব ২ : আদেমকিরকার ম্যাসাচুদেসটদেসর কদেরানা কিচত্র ওপদের উকি_কিখত 
পাণু্ডকিলকিপ দেথদেক দেনও�া। 

http://cms.unipune.ac.in/~bspujari/Covid19/Pune2/Pune_Serosurvey_Technical_report-17_08_2020.pdf
https://www.indiatoday.in/india/story/kolkata-people-covid19-antibodies-icmr-sero-survey-1694917-2020-06-28
https://www.telegraphindia.com/india/how-covid-numbers-were-hushed-up/cid/1792482
http://www.ijmr.org.in/temp/IndianJMedRes152148-319834_085303.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.17.20176636v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.17.20176636v1.full.pdf
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.17.20176636v1.full.pdf


৩৬% । "া দেথদেক দের্বাঝা "া�, 	হদের সংক্রমণ দেমাদেটই সমসf ন�। পদুেন 	হদের 
ওই সমীক্ষার পরর্বত� ী দে�2 মাদেস বৈ�কিনক দেকস সংখ্যা প্রথম পদেনদেরা কি�ন কিক�ুটা
কমদেলও তারপর দেVর র্বা2দেত র্বা2দেত সমীক্ষার সমদে�র বৈ�কিনক দেকস সংখ্যা 
�াকিপদে� দেগদে�। "া অস্বা:াকির্বক ন�, কারণ সমীক্ষা� অদেপক্ষাকৃত কম দেকস (০-
০.২%) দে" সর্ব অঞ্চদেল, দেসগুদেলা র্বা� দে�ও�া হদে�কি�ল। দেসগুদেলা 5রদেল 
সংক্রমদেণর 	তাং	 একান্ন-র তুলনা� অদেনক কদেম "ার্বার সম্ভর্বনা। 

মমু্বই 	হদের সামকিগ্রক বৈর্বকিচত্র ও সংক্রমদেণর বৈর্বকিচত্র মাথা� দেরদেখ জলুাই মাদেসর 
প্রথম -কি^তী� স[াদেহ এককিট অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা করা হ� কিতনকিট ও�াদেড� । 
দে�খা "া�, র্বকিস্ত এলাকা� ৫৬.৫% এর্বং র্বকিস্ত ন� এমন এলাকা� ১৫.৫% 
র্বাকিসন্দার দে�দেহ সংক্রমণ ঘদেট দেগদে� জনু মাদেসর কি^তী� স[াদেহর মদে5্য। 
মমু্বইদেত ৫৫% মানষুই র্বকিস্তর্বাসী, তাই গ2 সংক্রমণ ৩৮%। র্বা ৭৭ লক্ষ ৫৬ 
হাজার। ওই সম� দেকস কি�ল ৬০০০০। অনপুাত ১৩০। 

কি�কি_দেত এখনও অর্বকি� কিতনকিট অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা হদে�দে�। প্রথমকিট হ� জনু 
মাদেসর দে	ষ কি�দেক এর্বং জলুাই-এর শুরুদেত, ১১ টা দেজলার দেথদেক। তাদেত 
গদে2 ২৩  .  ৪৮  %   সংক্রমণ   পাও�া "া� জনু মাদেসর প্রথম স[াহ অর্বকি�। অথ�াৎ 
৭১ লক্ষ। তখন দেকস কি�ল ৩০০০০। অনপুাত ২৩৭। ৮ কিট দেজলা� সংক্রমণ 
২০% এর দের্বকি	, এর্বং কিতনকিট দেজলা� ২৭% অর্বকি� সংক্রমণ পাও�া "া�। 
আগদেস্টর প্রথম স[াদেহ আদেরককিট সমীক্ষা করা হ�, ১১ কিট দেজলা কিনদে�ই। 
তাদেত দে�খা "া�, জলুাই-এর প্রথম স[াদেহর মদে5্য ২৯.১% র দে�দেহ সংক্রমণ। 
র্বা ৮৮ লক্ষ। তখন দেকস কি�ল ১ লক্ষ ১০ হাজার। অনপুাত ৮০। এই সমীক্ষা� 
দে�খা "া�  ,   �কিক্ষণ পরূ্ব� কি�কি_র সংক্রমণ ৩৩.২% এর্বং �কিক্ষণ-পকিশ্চম কি�কি_র 
সর্বদেচদে� কম ১৬.৩% । আদেগর সমীক্ষা� 	ীদেষ� কি�ল দেসন্ট্রাল কি�কি_ 
(২৭.৮৬%)। তৃতী� সমীক্ষা হ� দেসদে?ম্বদেরর প্রথম স[াদেহ। তাদেত দে�খা "া�, 
আগদেস্টর প্রথম স[াদেহর মদে5্য ৩৩ % সংক্রকিমত হদে�দে�। তখন দেকস কি�ল ১ 
লক্ষ ৪৬ হাজার। অনপুাত ৬৮। 

ওকি2	ার দের্বরহামপরু 	হদের আগদেস্টর ৩-৭ এ করা অ্যাকিন্টর্বকিড সমীক্ষা� দে�খা 
"া� ৩১ % সংক্রকিমত হদে�দে� জলুাই -এর কি^তী� স[াদেহর মদে5্য। অথ�াৎ প্রা� 
১.২৬ লক্ষ। তখন দেকস কি�ল ৮০০ র মদেতা। অথ�াৎ ১৫৮ গুণ। চার লক্ষ 
জনসংখ্যার 	হদের ২৫ কিট ও�াদেড� র মদে5্য দেকাথাও ৭ 	তাং	 দেতা দেকাথাও ৬০
	তাং	 সংক্রকিমত। 	হুদের র্বকিস্ত এলাকা� গ2 সংক্রমদেণর হার ৩৫ 	তাং	। ১৪ 
জলুাই :ুর্বদেনশ্বদের দে" সমীক্ষা হ�  ,   তাদেত দে�খা "া� ১.৪% সংক্রকিমত হদে�দে� 
জনু মাদেসর তৃতী� স[াহ অর্বকি�। তখন দেকস সংখ্যা কি�ল ২৩৩। সংক্রকিমত 
১৬৩১০। অনপুাত ৭০। ২৮-২৯ আগস্ট কি^তী� সমীক্ষা হ� :ুর্বদেনশ্বদের, তাদেত
দে�খা "া� ৫.১৫% সংক্রকিমত হদে�দে� আগদেস্টর প্রথম স[াহ অর্বকি�। ঐ সম� 
দেসখাদেন দেমাট দেকস কি�ল ৩৫৭৩। আর সংক্রকিমত ৬০,০০০। Vদেল অনপুাত 
১৭। 

দেচন্নাই 	হদের ১৮-২৮ জলুাই এর মদে5্য ১৫ কিট দেজান-এর ৫১ কিট ও�াদেড�  
সমীক্ষা হ�। তাদেত দে�খা "া� গদে2 ২১.৫% সংক্রমণ জনু মাদেসর মদে5্য। তদের্ব 
ও�াদেড�  ও�াদেড�  সংক্রমদেণর দে:� প্রচুর  ,   ২ দেথদেক ৫০   %   অর্বকি�  । ওই জনু 
মাদেসর দে	দেষ দেকস সংখ্যা কি�ল ৬০,০০০ এর মদেতা। আর সংক্রকিমত ২৩.৬ 
লক্ষ। অথ�াৎ প্রা� ৪০ গুণ। 

ইদেন্দাদের আগদেস্টর ১১ দেথদেক ২৩ এর মদে5্য দে" সমীক্ষা হ� ৮৫ কিট ও�াদেড� , 
তাদেত দে�খা "া�, ৭.৭৫% সংক্রকিমত হদে�দে� জলুাই-এর তৃতী� স[াদেহর 
মদে5্যই, সংখ্যা� "া প্রা� ২ লাখ। তখন ইদেন্দাদের দেকস সংখ্যা কি�ল ৭০০০ এর 
আদে	পাদে	। অথ�াৎ, দেকস-এর প্রা� ৩০ গুণ সংক্রকিমত। 

আমরা আগদেস্টর শুরুর কি�দেকর অনপুাত কি�কি_দেত দে�খদেত পাকি$ ৭০ এর 
কাদে�। ইদেন্দাদের জলুাই এর দে	দেষর কি�দেক অনপুাত ৩০। :ুর্বদেনশ্বদের আগদেস্টর 
প্রথম স[াদেহ ২০ র কা�াকাকি�। দের্বরহামপদুের জলুাই এর কি^তী� স[াদেহ ১৫০ 
এর কাদে�। দেচন্নাইদেত জদুেনর দে	দেষ ৪০। এর মদে5্য কি�কি_, মমু্বই, দেচন্নাই-দেত দেসই 
মাচ�  মাস দেথদেকই দেগাষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হদে� দেগদে� 5দের দেনও�া "া�। ইদেন্দার ও 

https://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/2-lakh-indoreans-exposed-to-covid-19-says-sero-survey/articleshow/77816824.cms
https://www.asiavillenews.com/article/a-closer-look-into-chennai-covid19-sero-survey-numbers-58695
https://www.downtoearth.org.in/news/health/covid-19-serosurvey-estimated-every-fifth-person-in-chennai-infected-73170
https://ommcomnews.com/odisha-news/covid-19-sero-survey-community-round-finds-very-low-antibody-prevalence-of-5-15-in-bhubaneswar
https://kalingatv.com/state/community-in-bhubaneswar-developed-1-4-antibodies-against-covid-19/
https://indianexpress.com/article/india/odisha-sero-survey-shows-prevalence-of-anti-bodies-in-1-in-3-persons-in-berhrampur-6554491/
https://indianexpress.com/article/india/odisha-sero-survey-shows-prevalence-of-anti-bodies-in-1-in-3-persons-in-berhrampur-6554491/
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/coronavirus-sero-survey-reveals-33-per-cent-delhiites-exposed-to-covid19-have-antibodies/story/416291.html
https://theprint.in/health/28-3-of-delhis-population-now-exposed-to-covid-shows-second-sero-survey-up-from-23-4/484455/
https://theprint.in/health/28-3-of-delhis-population-now-exposed-to-covid-shows-second-sero-survey-up-from-23-4/484455/
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-covid-19-sero-survey-antibodies-6517379/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1640137
https://www.tifr.res.in/TSN/article/Mumbai-Serosurvey%20Technical%20report-NITI.pdf
http://cms.unipune.ac.in/~bspujari/Covid19/Pune2/
http://cms.unipune.ac.in/~bspujari/Covid19/Pune2/


:ুর্বদেনশ্বদের হ�কিন, অদেনক পদের । দের্বরহামপদুেরও খাকিনক পদের দেগাষ্ঠী সংক্রমণ 
শুরু হদে�দে�। সর্বকি�ক কির্বদের্বচনা কদের আমরা আগস্ট মাদেসর প্রথম কি�দেক দেগাটা 
:ারদেতর দেক্ষদেত্র সংক্রমণ ও দেকদেসর অনপুাত কি�কি_ ও :ুর্বদেনশ্বর এর্বং 
দের্বরহামপরু (এক মাদেস :ুর্বদেনশ্বদেরর মদেতাই আ2াই গুণ কমদের্ব অথ�াৎ দে�2দে	া 
দেথদেক ষাট হদের্ব 5দের কিনদে�) এর গ2 করকি�। হল ৫০। এইটাই 5রা দে"দেত পাদের 
জাতী� অনপুাত। দে" জাতী� অনপুাত দেম মাদেসর প্রথম কি�দেক কি�ল ১০০। 
আদেরা 5দের কিনকি$, এই গ2 দেসদে?ম্বর মাদেসও একই থাকদে�, এর্বং আগস্ট -
দেসদে?ম্বর ও দেম-র পাথ�দেক্যর কারণ হল লকডাউন ও দেটস্ট র্বা2াদেনা। অতএর্ব 
আগস্ট ও দেসদে?ম্বদেরর পকিরকিস্থকিত একই এই �ইু পকিরদেপ্রকিক্ষদেত। কিকন্তু দেম-র 
পকিরকিস্থকিত আলা�া কি�ল। দেসদেক্ষদেত্র এখন (দেসদে?ম্বদেরর অদে5�ক দেপকিরদে�) "খন 
দেকস সংখ্যা ৫০ লক্ষ। তখন দেমাট জাতী� সংক্রমণ ২৫ দেকাকিটর মদেতা। 
আমাদে�র দে�দে	 জনসংখ্যা  ১৩৮ দেকাকিট 5রদেল সংক্রমণ ১৮ % এর মদেতা। 
আইকিসএমআর দে�	জদুে2 ৭০ কিট দেজলা� কি^তী� �Vার সমীক্ষা কদেরদে� 
আগদেস্টর দে	ষ স[াহ দেথদেক দেসদে?ম্বদেরর কি^তী� স[াহ অর্বকি�। দেসটাদেত 
আগদেস্টর প্রথম স[াদেহর কিহদেসর্ব পাও�া "াদের্ব, আগদেস্টর ১০ তাকিরখ দেকস 
সংখ্যা কি�ল ২৩ লাদেখর মদেতা। এর পঞ্চা	 গুণ হল ১১.৫ দেকাকিট। অথ�াৎ, 
আমাদে�র কিহদেসর্ব কিঠক থাকদেল আইকিসএমআর -এর কি^তী� সমীক্ষা� দের্বদেরাদের্ব, 
৮.৩৩%এর মদেতা সংক্রকিমত। "কি� অন্য কিক�ু দের্বদেরা�, দেসদেক্ষদেত্র আমরা 
আমাদে�র কিহদেসর্ব দেসই অন"ুা�ী কিঠকঠাক কদের দেনদের্বা। (  আপদেডট   :   ১ অদেক্টার্বর  
র্বত� মান পকিত্রকার খর্বর অন"ুা�ী  ,   এই 	তাং	 দের্বকিরদে�দে� ৭  .  ১  %   । আমরা   
আমাদে�র অনমুাদেনর সদেr প্রা� একই হও�ার Vদেল কিহদেসর্ব একই রাখলাম।  )  

আমাদে�র দে�দে	 দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতা অকিজ�ত হদেত আর 
কত দে�কির ? 

আমাদে�র দে�দে	 লকডাউন শুরুর আদেগ দের্বকিসক কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট কি�ল ২ 
এর একটু দের্বকি	। পদের লকডাউন শুরু হদেত তা কমদেত কমদেত ১.৩ এর 
কা�াকাকি� চদেল এদেসদে�। এর দেথদেকও প্রমাণ হ� :াইরাস তার :াইরুদেলU 

হারাদে$। "কি� ২ হ�  ,   তাহদেল দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ দেরাগ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার জন্য   
প্রদে�াজন ৫০   %   সংক্রমণ  ।   "কি� ১.৫ হ�, তাহদেল ৩৩.৩৩ % এর মদেতা। "কি� 
১.২৫ হ�, তাহদেল ২০% এর মদেতা। কিকন্তু নানা জা�গা� দে�খা "াদে$, 
সংক্রমণ ৩০% দেপকিরদে� দেগদেলও দেকস কিপক কদেরকিন। Vলতঃ দের্বকিসক 
কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট লকডাউন দেচদেপ র্বসার আদেগর সম�কাদেলই কিহদেসর্ব করদেত
হদের্ব। মাদেচ�র ২ তাকিরখ দেথদেক ২৯ তাকিরখ প"�ন্ত কিরদেপ্রাডাক	ন দেরদেটর 
সা[াকিহক কিহদেসদের্বর গ2 ২.২৪। অথ�াৎ দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার জন্য 
প্রদে�াজন ৫৫% সংক্রমণ। "কি� মাদেচ�র দে	ষ স[াহটা দের্বকিসক কিরদেপ্রাডাক	ন 
দেরদেটর গ2 দেথদেক র্বা� দে�ও�া হ�, তাহদেল মাদেচ�র ২ দেথদেক ২৩ তাকিরখ অর্বকি� 
দের্বকিসক কিরদেপ্রাডাক	ন দেরট কি�ল ২.৩৪। দেসদেক্ষদেত্র আমাদে�র দে�দে	 দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ 
প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার জন্য �রকার ৫৭% সংক্রমণ। 

এখাদেন আমরা �দুেটা কিজকিনস 5দের দেনর্ব। এক, দেকস ও সংক্রমদেণর অনপুাত 
একই থাকদের্ব অন্ততঃ আগামী �ইু কিতন মাস। দে"দেহতু দেটকিস্টং ওপর ও 
আনলদেকর ওপর এই অনপুাত কিন:�র	ীল মলূতঃ 5দের দেনও�া দে"দেত পাদের, 
আগস্ট মাদেস এর্বং দেসদে?ম্বর মাদেস এই �কুিটর দে" পকিরকিস্থকিত কি�ল, আগামী 
আ2াই-কিতন মাসও প্রা� একই রকম থাকদের্ব, অথ�াৎ 	ীত আসা প"�ন্ত (দেপৌষ/
কিডদেসম্বর)।  �ইু, :�ার্বহতা কমার V্যাক্টর আমরা আপাততঃ মাথা� রাখর্ব না। 
পদের এই V্যাক্টর টা দে"াগ করর্ব। এখাদেন আদেরকটা V্যাক্টরও গুরুত্বপণূ�। কিপক 
আসা এর্বং দেগাষ্ঠীর্বদ্ধ প্রকিতদেরা5ক্ষমতা� দেপৌঁ�দেনা একই সম� না-ও হদেত 
পাদের, "কি�ও তা খাতা� কলদেম এক হর্বার কথা। 

কি�কি_র অকি:জ্ঞতা দেথদেক দের্বাঝা "াদে$ , কির্বদে	র দেকাঠা� এক মাদেস ৫% এর 
দের্বকি	 সংক্রমণ র্বা2দে�, কিতকিরদে	র দেকাঠা� ৪% ,মাদেস। দেসই অন"ুা�ী 
দেসদে?ম্বদেরর মাঝামাকিঝ সংক্রমণ ৩৮% হদেত চলল, কিকন্তু এখনও কি�কি_র কিপক 
আদেসকিন। দেকস দের্বদে2 চদেলদে�। মমু্বই-দে�র অকি:জ্ঞতা দেথদেক দের্বাঝা "াদে$, দেসই 
জনু মাদেসর মাঝামাকিঝ সংক্রমণ ৩৮% দেত দেপৌঁদে� দেগদে�, কিকন্তু এখনও দেকস 
দের্বদে2 চদেলদে�, অতএর্ব কিপক আদেসকিন। 5দের দেনও�া "া�, চকি_দে	র দেকাঠা� 
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মাকিসক সংক্রমণ র্বকৃিদ্ধর 	তাং	 আদেরা কমদের্ব। আদেরা এক ককিমদে� তাদেক ৩ % 
দেনও�া হল। দেসদেক্ষদেত্র দেসদে?ম্বদেরর মাঝামাকিঝ তা দেপৌঁদে�দে� ৪৮% এ। কিপক 
আদেসকিন। এর্বার পদুেনর অকি:জ্ঞতার কি�দেক নজর দে�ও�া "াক। পদুেনর নকি:দেপট-
পার্ব�তী প্র:াগ-এ ২৩ জনু কিপক এদেসদে�। দেসখাদেন ১৫ জলুাই (৫ আগস্ট 
সমীক্ষা করা হ�) সংক্রমণ কি�ল ৫৬.৭%। পঞ্চাদে	র দেকাঠা� মাদেস ২% র্বাদে2 
সংক্রমণ 5রদেল, ২৩ জনু কিপক-এর সম� নকি:দেপট-পার্ব�তী প্র:াগ-এ সংক্রমণ 
কি�ল ৫৫ % । ইদে�রও�া�া-� আর্বার কি^তী� কিপক এদেসদে� ৫৫% সংক্রমদেণর 
পদের। 

Vলতঃ, 5দের দেনও�া দে"দেত পাদের, অন্ততঃ ৫০% এর দেকাঠা� সংক্রমণ না 
দেপৌঁ�দেনা অর্বকি� কিপক আসদের্ব না। আসদেল দেVর কি^তী� কিপক বৈতকির হদের্ব। Vদেল 
আমাদে�র দে�	গত:াদের্ব আদেরা অন্ততঃ আট দেথদেক �	 মাস লাগদের্ব কিপক 
আসদেত। কী:াদের্ব? অদেক্টার্বদেরর মাঝামাকিঝ দেসদে?ম্বর মাঝামাকিঝ দেথদেক ৭% 
দের্বদে2 হদের্ব ২৫%। নদে:ম্বদেরর মাঝামাকিঝ হদের্ব ৩০%, কিডদেসম্বদেরর মাঝামাকিঝ 
হদের্ব ৩৪%, জান�ুাকিরর মাঝামাকিঝ হদের্ব ৩৮%, দেVব্রু�াকিরর মাঝামাকিঝ হদের্ব 
৪২%, মাদেচ�র মাঝামাকিঝ হদের্ব ৪৫%, একিপ্রদেলর মাঝামাকিঝ হদের্ব ৪৮%, দেম 
মাদেসর মাঝামাকিঝ হদের্ব ৫১%, জনু মাদেসর মাঝামাকিঝ হদের্ব ৫৩%, জলুাই 
মাদেসর মাঝামাকিঝ হদের্ব ৫৫%।  

এইর্বার আমরা দে" �কুিট কিজকিনস 5দের কিনদে�কি�লাম, দেসগুকিল V্যাক্টরাইজ করর্ব। 
এক) দেকস ও সংক্রমদেণর অনপুাত একই থাকদের্ব। র্বা দেটকিস্টং ও আনলক একই 
থাকদের্ব। এক-ক) দেটকিস্টং একই থাকদের্ব না। খরু্ব সম্ভর্বতঃ আগামী �ইু কিতন মাস 
দেটকিস্টং একই থাকদের্ব। তারপর কদেম "াদের্ব। দেসদেক্ষদেত্র সংক্রমণ ও দেকদেসর 
অনপুাত অদেনক দের্বদে2 "াদের্ব। তখন দেকস-এর 'কিপক’ কাদে� চদেল আসদের্ব, 
জাস্ট কম দেটকিস্টং এর জন্য। তদের্ব এটা কিনতান্তই সরকাদেরর নীকিত এর্বং মানদুেষর
কির্বরকিক্ত -র ওপর কিন:�র করদের্ব। "কি� দেটকিস্টং একই দেরদেট চদেল, তাহদেল ওই ৮ র্বা
১০ মাস লাগদের্ব কিপক আসদেত। এক-খ) আর আনলক আদেরকটা V্যাক্টর। এর্বং
এই V্যাক্টরটা আদেরা প্রর্বল। আনলক প্রকিক্র�া দের্বদে2ই চদেলদে�। Vলতঃ আমরা 
দে" জনু দেথদেক দেসদে?ম্বর অর্বকি5 5রকি�লাম, মাকিসক সংক্রমণ র্বকৃিদ্ধর হার কির্বদে	র 
দেকাঠা� ৫, কিত্রদে	র দেকাঠা� ৪, চকি_দে	র দেকাঠা� ৩, এর্বং পঞ্চাদে	র দেকাঠা� ২ 
-- এটা দের্বদে2 "াদের্ব। "কি� এক কদের দের্বদে2 "া� প্রকিত মাদেস, তাহদেল মাদেচ�র 
মাঝামাকিঝ এটা �াঁ2াদের্ব ৫০% এর্বং দেম মাদেসর মাঝামাকিঝ �া2ঁাদের্ব ৫৬% এর্বং 
মাচ�-একিপ্রল-দেম মাদেসর মদে5্য কিপক চদেল আসদের্ব। �ইু) :�ার্বহতা কমদেত 
থাকদের্ব। এই V্যাক্টরটা খরু্বই গুরুত্বপণূ�। দেকন? দেসদেক্ষদেত্র এর সংক্রমণ চলদেত 
থাকদেলও "ারা সংক্রকিমত হদে$, তার মদে5্য আক্রান্ত খরু্বই কদেম "াদের্ব। ওপদের 
আদেলাচনা� আমরা দে�দেখকি�, আক্রান্ত কমদে�। এই আক্রাদেন্তর পদে�ন্টটা কির্ব	দে�
এর্বার আদেলাচনা করা "াক। 

�কির্ব ৩ : পদুেন 	হদেরর �কুিট ও�াদেড� র কদেরানা কিচত্র। অ�াই অক্ষ র্বরার্বর দেকস 
সংখ্যা। 

http://cms.unipune.ac.in/~bspujari/Covid19/Pune2/


:�ার্বহতা কমার র্ব্যাপাদের আমাদে�র দে�দে	 লকডাউন পালদেন র্বা :াইরাদেসর 
�কি2দে� প2া� দে" দে:ৌগকিলক বৈর্বকিচত্র্য দে�খা দেগদে�, তা খরু্ব গুরুত্বপণূ�। এমকিনদেত
:াইরাদেসর :�ার্বহতা �'ুমাস দেকাদেনা এক জা�গা� অকিতমারী চলদেলই কমদেত 
শুরু কদের 5দের কিনদেল, এর্বং এই মহুুদেত�  দে�দে	র সমস্ত জা�গা� :াইরাদেসর 
দেগাষ্ঠী সংক্রমণ হদে� দেগদে� 5দের কিনদেল আর �ইু মাদেসর মদে5্যই দেকস সংখ্যা 
একই হাদের র্বা2দেলও জাতী� আক্রান্ত (আইকিসইউ+অকিRদেজন+দে:কিন্টদেলটর) 
দেকস ৬% দেথদেক কদেম ১% এর কদেম চদেল "ার্বার কথা। কিকন্তু তা কিক হদে�দে�? 
আমরা কিকন্তু এখনও জাকিন না। এখাদেন প্রকিতকিট দেজলার তথ্যও প"�া[ ন�। 
প্রকিতকিট গ্রাম পঞ্চাদে�ত / ও�াদেড� র তথ্য প্রদে�াজন। দে�দে	র প্রকিতকিট গ্রাম 
পঞ্চাদে�ত / ও�াদেড�  কিক দেকস পাও�া দেগদে�? "কি� দেকাদেনা গ্রাম পঞ্চাদে�দেত / 
ও�াদেড�  দেকস দেতমন না পাও�া "া� তার মাদেন দেস সর্ব জা�গা� এখনও দেগাষ্ঠী
সংক্রমণ হ�কিন। এই কিহদেসর্বটা পঞ্চাদে�ত র্বা ও�াড�  না কদের স্থানী� র্বাজার 5দের 
করাই দের্বকি	 :াদেলা। কারণ, গ্রাম দেহাক র্বা 	হর, একমাত্র র্বাজার হল দেসই 
জা�গা দে"খাদেন দেলাদেক জদে2া হদে$ এর্বং দেগাষ্ঠী সংক্রমণ সর্বদেথদেক দের্বকি	 
হর্বার সম্ভর্বনা এই র্বাজার দেথদেকই। কিকন্তু 'অমকু র্বাজাদের "ারা র্বাজার করদেত 
আদেস, তাদে�র মদে5্য কতজন দেকস পাও�া দেগদে�’ -- এইটা তথ্যর্বদ্ধ করা খরু্ব 
ম	ুকিকল। র্ব�দেল গ্রাদেমর নাম র্বা ও�াদেড� র নাম দেকস-এর তদেথ্য (কিঠকানা দেথদেক) 
পাও�া "ার্বার সম্ভর্বনা দের্বকি	। এই তথ্যকিট দে"াগা2 করদেল দের্বাঝা "াদের্ব দেকাথা� 
দেকাথা� এখনও দেগাষ্ঠী সংক্রমণ হ�কিন। দে" সর্ব জা�গা� দেগাষ্ঠী সংক্রমণ হদে� 
দেগদে�, তার দেমাট জনসংখ্যার সদেr দে�দে	র দেমাট জনসংখ্যার অনপুাদেতর 
এককিট রাকি	 করা প্রদে�াজন। "কি� এই রাকি	টার সম�সারণী পাও�া "া�, তাহদেল
আন্দাজ করা "া� দে" দেসটা হদের্ব একটা এRদেপাদেননকি	�াকিল র্বকৃিদ্ধ পাও�া 
একটা কা:� । দেসকিট "কি� এক-এর কা�াকাকি� চদেল আদেস, তাহদেল খরু্বই :াদেলা। 
তাহদেল 5দের দেনও�া "া�, আগামী �ইু মাস পর দেথদেক কদেরানার :�ার্বহতা 
চদেলই "াদের্ব প্রা�। আক্রান্ত কদেম "াদের্ব অদেনক। কিকন্তু আমাদে�র 5ারনা, একিট 
এক এর কা�াকাকি� দেপৌঁ��কিন, এর্বং দেপৌঁ�দেত দে�কিরই আদে�। জদুেনর তৃতী� 
স[াহ দেথদেক এই দেসদে?ম্বদেরর কি^তী� স[াহ অর্বকি� দে" দেকস কিপ�ু আক্রাদেন্তর 

	তাং	 কদেমকিন, র্বরং মাঝখাদেন কিক�ুটা কদেম (আগদেস্টর ২০ তাকিরখ কি�ল 
৪.৮% ) কিগদে� আর্বার দের্বদে2দে�, দেসটা দে�খা�, দেগাষ্ঠী সংক্রমণ হও�া 
জনসংখ্যার অনপুাত র্বকৃিদ্ধ এই সমদে� এRদেপাদেননকি	�াল কি�ল। 

"কি� এই মাদেসর মদে5্য সমস্ত ও�াড� /গ্রাম পঞ্চাদে�দেত দেগাষ্ঠী সংক্রমণ শুরু হদে� 
দেগদে� 5দের দেনও�া "া�, তাহদেল আগামী �ইু মাস পর দেথদেকই দে�দে	 আক্রান্ত 
কমদেত থাকদের্ব। এর্বং ��মাস পদের আক্রান্ত ১ 	তাংদে	র দেনদেম "াদের্ব র্বদেলই 
আমাদে�র 5ারনা। দেসদেক্ষদেত্র তখন আক্ষকিরক অদেথ� কিপক না আসদেলও 
:াইরাসকিট এদেলদের্বদেল হদে� "াদের্ব। ২০২১ সাদেলর জান�ুাকির মাস দেথদেক ন�া 
কদেরানা :াইরাস আর �	টা ফু্ল :াইরাদেসর মদেতা এদেলদের্বদেল হদে� "াদের্ব। 

কদেরানা অকিতমারী-র ন�, দে�দে	র মমুষুু� অথ�নীকিত-র সরুাহা কদেরানা-
র গণ টীকা
কদেরানার টীকা বৈতকিরর কিতনকিট �	া থাদেক  ।   তার মদে5্য তৃতী� �	াকিট সর্বদেচদে� 
গুরুত্বপণূ� এর্বং সম� সাদেপক্ষ। এখনও অর্বকি� "তগুকিল টীকা বৈতকির হদে$, তার
মদে5্য রাকি	�ার গামাদেল�া টীকা র্বাদে� আর দেকাদেনাটাই সরকাকির �া2পত্র 
পা�কিন। �া2পত্র দেপদেত তৃতী� �	ার ট্রা�াল দে	ষ করদেত হদের্ব। এই সম� 
সাদেপক্ষ ট্রা�ালকিট দে	ষ করদেত সাত মাস লাদেগ। দেসদে?ম্বদেরর আদেগ দেকাদেনা 
টীকারই তৃতী� �	া শুরু হ�কিন। তাই 5দেরই দেনও�া "া�, দে	ষ করদেত করদেত 
অন্ততঃ ২০২১ সাদেলর মাচ�  মাস হদে� "াদের্ব। রাকি	�ার টীকাকিটও তৃতী� �	া 
শুরু কদেরদে� দেসদে?ম্বদের। আদেগ:াদেগ রাকি	�ার সরকাকির �া2পত্র দেপদে� 
দেগদেলও তৃতী� �	া দে	ষ হর্বার আদেগ :ারত সরকাদেরর �া2পত্র পাদের্ব না, 
আ	া করা "া�। মাদেচ�  �া2পত্র দেপদেল তারপর শুরু হদের্ব গণহাদের উৎপা�ন। 
দেসই উৎপা�ন করদেতও অদেনক সম� লাগদের্ব। অথ�াৎ সর্ব কিক�ু কিঠকঠাক 
চলদেলও আগামী মাচ�  মাদেসর আদেগ টীকা আসদে� না। 

https://indianexpress.com/article/explained/at-what-stage-are-under-trial-coronavirus-vaccine-candidates-in-india-6587132/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4944327/


এরই মদে5্য :ারদেত টীকা বৈতকিরদেত অগ্রগণ্য সংস্থা পদুেনর কিসরাম ইনকিস্টকিটউট 
দেথদেক জানাদেনা হদে�দে�, গণ টীকাকরদেণর জন্য প্রদে�াজন ২০২১ সাদেলর মদে5্য
সরকাকির তহকির্বদেলর ৮০ হাজার দেকাকিট টাকা। অথচ আমাদে�র দে�দে	 স্বাস্থ্য 
খাদেত দেমাট খরচ হ� ৬৭ হাজার দেকাকিট টাকার মদেতা। Vলতঃ র্বাস্তর্বতঃ গণ 
টীকাকরণ হ� অসম্ভর্ব, অথর্বা তা স্বাস্থ্যদেক্ষদেত্রর অন্যান্য কি�দেকর খরচ কাট�াঁট 
করদেত র্বা5্য। 

আদেগর সাস� দেকা: :াইরাসকিট, দে"কিট ২০০২-০৩ সাদেল চীদেন দে�খা দেগকি�ল, 
দেসকিট কি�ল অদেনক দের্বকি	 প্রাণঘাতী এর্বং তার কিসম্পটম দে�খদেল দের্বাঝা দে"ত। 
Vদেল আক্রান্তদে�র আলা�া করা সহজ হকি$ল। তা�া2া দে�খা দেগকি�ল 
:াইরাসকিট কদে�ক মাদেসর মদে5্যই এদেলদের্বদেল হদে� পদে2দে�। তাই আদেগর 
:াইরাসকিটর টীকা লাদেগকিন। কিকন্তু এই সাস� দেকা: :াইরাসকিট অদেনদেকর মদে5্যই 
কিসম্পটম �া2াই �2াদে$ এর্বং এর প্রাণঘাতী প্রর্বণতাও কম। "কি�ও এর টীকা 
হ�ত প্রদে�াজন আদে� অকিতমারী দে	ষ করার জন্য, কিকন্তু আমাদে�র দে�দে	 
গণহাদের দেকাকি:ড টীকাকরণ কতটা "কুিক্ত"কু্ত? 

এই নতুন কদেরানা আসার আদেগই কির্বশ্বজদুে2 এর্বং আমাদে�র দে�দে	 অথ�নীকিত 
কি�ল সংকদেট। এই অকিতমারীর লকডাউদেনর মদে5্য কি�দে� দেসই সঙ্কট চরম আকার
5ারন কদেরদে�। এই সঙ্কট মলূতঃ চাকিহ�ার সঙ্কট এর্বং র্বাজাদেরর সঙ্কট। 
অকিতমারীর জজু ুদে�কিখদে� টীকার �দ্ম-র্বাজার বৈতকির কদের দেসই চাকিহ�ার সঙ্কট 
তথা র্বাজাদেরর সঙ্কটদেক কাকিটদে� ওঠার এককিট অপদেচষ্টা ন� দেতা? "া প্রদে�াজন
দেনই, তাদেক প্রদে�াজন র্বদেল চাকিলদে� অথ�নীকিতদেক তার ওপর �া2ঁ করাদেল "া 
বৈতকির হ� তা হল র্ব�ুর্ব�ু অথ�নীকিত। দেসই র্ব�ুর্ব�ু অথ�নীকিত দে�	 র্বা মানদুেষর 
দেকাদেনা উপকার কদের না। ককিতপ� সদুে"াগসন্ধানী 5নী ও অকিত5নীর পদেকট 
:কিত�  কদের। দে�	 তথা দে�দে	র মানষুদেক আদেরা দে�উকিল�া কদের দে��। 

আমাদে�র দে�দে	র কিসরাম ইUকিটকিটউট কির্বদেশ্বর সর্ব�র্বহৃৎ টীকা প্রস্তুতকারক। 
তাদে�র দে�ও�া কিহদেসর্ব অন"ুা�ী দেকাকি:ড টীকার র্বাকিণদেজ্যর র্ব্যাপাদের এককিট 

কিহদেসর্ব পাও�া "াদে$। দেকাকি:ড টীকার পকিরকিস্থকিতটা �াঁকি2দে� রদে�দে� এরকম -- 
আদেমকিরকা এর্বং ইংলন্ড তাদে�র কিনদেজদে�র দে�দে	 বৈতকির হও�া টীকার 
দের্বকি	র:াগটাই র্বকু কদের দেরদেখদে�, "ার সংখ্যা তাদে�র জনসংখ্যার অদেনক গুণ।
দের্বাঝাই "া�, তারা অদেনকর্বার কদের টীকা কি�দেত হদের্ব 5দের কিনদে� এটা কদেরদে�। 
চীন তাদে�র জনগদেণর ওপর টীকাকরণ শুরু কদের কি�দে�দে� দেসই জলুাই মাস 
দেথদেক এর্বং এটা তারা কদেরদে� কির্বশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনমুকিত কিনদে�ই। রাকি	�া দে" 
টীকা বৈতকির করদে�, দেসই গামাদেল�া ইUকিটকিটউদেটর টীকার ওপর :রসা করা 
ম	ুকিকল হদে$। এমতার্বস্থা� :ারতর্বষ� দে" সারা কির্বদেশ্ব টীকা সাপ্লাই-এ 
উদে_খদে"াগ্য :ূকিমকা দেনদের্ব, দেসটা অনস্বীকা"�। কির্বদেশ্ব গরীর্ব দে�	গুকিল "াদেত 
টীকা পা�, তার জন্য এককিট �াতা  -  সংস্থা   বৈতকির আদে�। কির্বল দেগটদেসর মদেতা 
5নকুদের্বররা তার কিনম�াতা। এই দে" টীকাকরদেণ অন�ুান দে�ও�া, র্বা টীকা 
অন�ুান কিহদেসদের্ব দে�ও�া, এগুকিলদেত নানা 	ত�  থাদেক। এর মা5্যদেম "ারা টীকা 
কিনদে$, তাদে�র বৈজর্ব-পকিরকিচকিত হাদেত আদেস। "া :কির্বষ্যদেত প্রকিতকিট মানদুেষর 
বৈজর্ব-দেপ্রাVাইদেলর র্ব্যাঙ্ক বৈতকির করদেত সহা�তা করদের্ব। :ারদেতর দেক্ষদেত্র আ5ার
কাদেড� র কিনম�াতা নন্দন কিনদেলকাকিন র্বদেলই কি�দে�দে�ন, এই গণ টীকাকরদেণর 
সদুে"াদেগ প্রকিতকিট মানদুেষর বৈজর্ব-তথ্য র্বাকিগদে� দেনও�া দেহাক। বৈজর্ব তথ্য মাদেন 
হল একটা মানদুেষর ব্লাড গ্রুপ দেথদেক শুরু কদের তার দেকাদেনা ক্রকিনক দেরাগর্ব্যাকি5 
আদে� কিক না এইসর্ব। আদেরাগ্য দেসতু অ্যাদেপর মদে5্য কি�দে� এই বৈজর্ব-তথ্য 
হাকিতদে� দেনও�া দেজার ক�দেম শুরু হদে� দেগদে� অর্বকি�। আর দেক না জাদেন, 
তথ্যই হল আগামী কি�দেনর পুঁকিজ। স্বা:াকির্বক:াদের্বই নন্দন কিনদেলকাকিন র্বদেল 
কি�দে�দে�ন, স্বাস্থ্য র্ব্যর্বসার সরু্বণ� কি�ন হল এই টীকাকরণ  ।   

কির্বশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও টীকার র্ব্যাপাদের উদ্গ্রীর্ব। টীকা এদেল এর্বং কি�দে� কি�দেল 
তাদে�র কিনদেজদে�র র্ব্যথ�তা 9াকা প2দের্ব। তারা দে" কিক�ুই করদেত পাদেরকিন 
দেকাকি:ড অকিতমারী দেমাকাকির্বলা�, কিক�ু অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান কির্বতরণ �া2া, 
অকিতমারী দে" কির্বশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাদেক �	 দেগাল কি�দে�দে�, দেসই স্মৃকিত 9াকা প2দের্ব 
টীকা এদেল এর্বং তার সামকিগ্রক কির্বতরণ হদেল। এই সংস্থার মখু্য গদের্বষক দেসৌম্য 
স্বামীনাথন জাকিনদে� কি�দে�দে�ন  ,   ৩০ দেথদেক ৫০ 	তাং	 কা"�করী হদেলই   
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টীকাপ্র�ান করা দে"দেত পাদের  ।   এই সংস্থার প্র5ান গুদে�দেতরস র্বারর্বার র্বলদে�ন, 
‘জনগদেণর টীকা’ প্রদে�াজন। অথ�াৎ দে" টীকা সর্বাই কিনদেত পারদের্ব। এর্বং 
আকির্বশ্ব টীকাকরণ প্রদে�াজন। কারণ কিহদেসদের্ব উকিন র্বলদে�ন, শু5 ুকিনদেজর দে�দে	র
দেলাদেকরা টীকা কিনদে� দেকাকি:ড প্রকিতদেরা5ী সক্ষমতা অজ�ন করদেলই হদের্ব না। 
সারা কির্বদেশ্বর দেলাকদেকই তা করদেত হদের্ব। অকিতমারী �রূ করদেত এটা �রকার। 
কিতকিন ঠাদের দেঠাদের র্বকুিঝদে� কি�দে�দে�ন, কি�-দেত গরীর্বদে�র টীকাকরণ করাদেনা 
�রকার। এমনকিক কিনদেজর দে�দে	র জন্য টীকা র্বকু কদের রাখা-দেক 
':্যাকিRন্যা	নাকিলজম’ র্বদেল গাকিল কি�দে�দে�ন। রাষ্ট্রপদুে� কিগদে� , ‘:ারত সারা 
পকৃিথর্বীদেক দেকাকি:ড টীকা সরর্বরাহ করদের্ব’ র্বদেল শুকিনদে� এদেসদে�ন দেমাকি�। 
পদুেনর কিসরাম ইUকিটকিটউদেটর সদেr এর্বং অন্যান্য টীকা প্রস্তুতকারক সংস্থার 
সদেr :ারত সরকাদেরর চুকিক্ত হদে�দে�, "ত টীকা তারা বৈতকির করদের্ব, তার অদে5�ক
দে�দে	র জন্য র্বরাদ্দ থাকদের্ব, র্বাকিক অদে5�ক র[াকিন করদের্ব সংস্থাগুকিল। কিসরাম 
ইUকিটকিটউট অRদেVাদেড� র র্বানাদেনা কদেরানা টীকার �াম 5া"� কদেরদে� ২২৫/- । 
"কি�ও এটা সর্বদেচদে� �ামী টীকা। এখনও প"�ন্ত :ারদেত দে" সমস্ত টীকা সরকার 
এই টীকাপ্রস্তুতকারকদে�র দেথদেক দেকদেন, তার সদের্ব�াচ্চ �াম ৬০/- । এই কদেরানা 
টীকার �াম 5া"� হদে�দে� অদেনক দের্বকি	। সর্ব কি�ক দে�দেখ শুদেন মদেন করা হদে$, 
সরকার গরীর্বদে�র এই টীকা কির্বনামদূেল্য কি�দেলও (টীকার প্রস্তুকিত, সরর্বরাহ, 
রক্ষণাদের্বক্ষণ এর্বং প্র�ান কিমকিলদে� দেমাট খরচ ১০০০/- হদেত পাদের) র্বাকিক 
মানষুদেক এই টীকা �াম কি�দে� কিকনদেত হদের্ব। 

এখনও অর্বকি� দের্বাঝা "াদে$ না, দেকাকি:ড টীকা একর্বার কিনদেল কতকি�ন তা 
কি�দে� চলদের্ব, কতকি�ন পর দেVর টীকা কিনদেত হদের্ব। চীদেন সম্প্রকিত মাচ�  মাদেস 
"াদে�র টীকা দে�ও�া হদে�কি�ল, তাদে�র দেVর টীকা দে�ও�া হদে�দে�, কারণ আদেগর
টীকা �রু্ব�ল হদে� পদে2দে�। অথ�াৎ �'মাস পর পর। রাকি	�ার টীকার দে" গদের্বষণা 
প্রর্বন্ধ �াপা হদে�দে�, তাদেত দে�খা "াদে$, একু	 কি�ন পর র্বসু্টার দেডাজ কি�দেতই 
হদের্ব কিক�ুটা �ীঘ�দেম�াকি� প্রকিতদেরা5 ক্ষমতার জন্য। 5দের দেনও�া "াক, র্ব�দের 
একটা কদের দেডাজ কিনদেত হদের্ব টীকার। "কি� র্ব�দের ষাট দেকাকিট টীকা কির্বকিক্র হ� 
:ারদেত, তাহদেল তার জন্য ৬০,০০০ দেকাকিট টাকার র্বাজার। "া দে�দে	র র্বাকিষ�ক 

স্বাস্থ্য র্বাদেজদেটর সমান প্রা�। সরকাদেরর চুকিক্ত মদেতা, "কি� আকি	 দেকাকিট টীকা 
দে�দে	 থাদেক (অথ�াৎ কুকি2 দেকাকিট টীকা সরকার :তু� কিক কি�দে� কির্বতরণ করদের্ব কির্ব	 
হাজার দেকাকিট টাকা খরচ কদের প্রকিত র্ব�র), তাহদেল আদেরা আকি	 দেকাকিট টীকা 
কির্বদে�দে	 র[াকিন হদের্ব। দেসদেক্ষদেত্র আদেরা আকি	 হাজার দেকাকিট টাকার র[াকিনর 
র্বাজার। 

কদেরানার আতঙ্ক কিটদঁেক থাকা :ারতর্বদেষ�র পুঁকিজপকিতদে�র এর্বং মন্দাকির্বধ্বস্ত 
অথ�নীকিত কিনদে� কির্বপাদেক প2া দেমাকি� সরকাদেরর আজ সকির্বদে	ষ প্রদে�াজন। 
:্যাকিRন্যা	নাকিলজদেমর সমাদেলাচনার আ2াল দেথদেক দেগাঁদেV তা কি�দে$ 
:্যাকিRক্যাকিপটাকিলজম। 
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